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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Kinder-
opvang Dribbel. Net zoals vorig jaar staan in 
dit jaarverslag de ontwikkelingen van alle vier 
de locaties van Dribbel. In het eerste deel 
leest u algemene informatie die voor Dribbel 
als geheel gelden. In deel twee vindt u per 
locatie een terugblik op 2018.  
 
De wet IKK treedt per 1 januari 2018 in 
werking. Het was voor ons als ondernemer 
belangrijk om tijdig actie te ondernemen. In 
2018 gaat er van alles veranderen. Gelukkig 
zijn een aantal zaken bij ons al standaard 
ingevoerd. Een aantal regels zijn in de nieuwe 
wet scherper geformuleerd, zoals: 
 het vaste gezichtencriterium 
 een veranderde beroepskracht – kind ratio 

(BKR) 
 de 3-uurs regeling 
 
U bent natuurlijk al door ons op de hoogte 
gebracht van de wijzigingen. Een terugblik 
leest u volgend jaar in ons jaarverslag over 
2019. 
 
Op de peuteropvang (POV) gaat het naar 
wens. Gingen we eerst nog met kinderen van 
de dagopvang van Dribbel bij de POV op 
bezoek, nu zitten alle dagen praktisch vol.  
 
De beide BSO’s (buitenschoolse opvang) gaan 
gestaag door met het aanbieden van allerlei 
leuke activiteiten. BSO de Berkenboom heeft 
inmiddels haar eigen plekje in de vorm van 
onze “WEMA” unit op het schoolplein.  
De samenwerking met beide basisscholen 
ervaren we als zeer prettig. 
 
Dribbel is nooit af. We blijven alert en 
investeren en vernieuwen en houden we 
jaarlijks terugkerende activiteiten ook hoog in 
het vaandel. Denk aan feesten als Sinterklaas, 
Sint-Maarten, Carnaval en Kerst. Kinderen en 
leidsters kijken daar altijd naar uit.  
 

 
Kinderopvang Dribbel is in Hoogland actief op 
vier locaties. Het kinderdagverblijf (KDV) aan 
de Zevenhuizerstraat, BSO de Berkenboom in 
basisschool De Berkenschool, BSO de Biezbos 
in basisschool De Biezen en de Peuteropvang 
Dribbel (POV) eveneens in basisschool De 
Biezen. 
 
We bieden kinderen in de leeftijd van 0 – 12 
jaar passende opvang, gesteund door ons 
geweldige team en de oudercommissies.  
Het meest belangrijke is en blijft dat kinderen 
met plezier naar onze dagopvang komen. Wij 
zijn pas tevreden als u als ouder uw kind in 
vertrouwen bij ons achterlaat. Zo blijven we 
genieten van wat goed gaat en blijven we 
uiteraard altijd openstaan voor verbeteringen. 
 
We kijken met plezier terug op 2018. 
 
Liesbeth Warmerdam, 
Directeur. 
 
Onstuimig jaar. 
In veel opzichten zou je 2018 een onstuimig 
jaar kunnen noemen. In onze bijna tienjarige 
geschiedenis zijn we niet eerder 
geconfronteerd geweest met zoveel 
veranderingen in één jaar tijd. Of dit nu door 
ons zelf geïnitieerd werd of door wet en 
regelgeving, het was me het jaartje wel, om 
het zo maar eens te zeggen. 
Zo werd per 1 januari eerste en grootste 
gedeelte van de wet IKK ingevoerd, per 1 
maart moesten alle medewerkers 
ingeschreven zijn in het personenregister en 
tevens gekoppeld zijn aan onze organisatie. 
Daartoe moest Dribbel tijdig minstens E-
herkenning niveau 2+ hebben 
geïmplementeerd (vergelijkbaar met DigiD 
maar dan voor bedrijven). Per 1 mei is de 
nieuwe Europese AVG wetgeving ingevoerd. 
2018 was ook het jaar waarin we het 
oudercafé hebben geïntroduceerd en helaas 
wegens gebrek aan belangstelling ook weer 
hebben afgeblazen. Het Valentijns diner is 
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geprolongeerd en Monique en Yvonne in het 
geheel gerestylede kantoor hebben 
plaatsgenomen. Bobbie en Chantal hebben de 
rol van stagecoördinator overgenomen van 
Herma. 
 
KOVnet 
Op 1 juni zijn we “live” gegaan met een geheel 
nieuw administratie/planningssysteem voor 
alle locaties: KOVnet.  
Dit is online software speciaal ontwikkeld voor 
kinderopvang. Een van de grote voordelen is 
dat ouders een afgeschermde omgeving 
hebben waar allerlei zaken zoals vrije dagen, 
extra dagen, ruilingen, etc. geregeld kunnen 
worden. Ook is het in gebruik nemen van dit 
systeem een grote stap voorwaarts in het 
“AVG proof” maken van ons bedrijf. 
 
Blokkensysteem 
Een andere baanbrekende vernieuwing is de 
nog grotere flexibilisering van Dribbel. Uniek 
in kinderopvangland is ons per 1 januari 2018 
ingevoerde blokkensysteem. In dit systeem 
zijn ouders in staat precies die opvang af te 
nemen die ze nodig hebben. Bijkomend 
voordeel is dat we goed nu goed inzicht 
hebben in hoeveel kinderen er wanneer op de 
dag  aanwezig zijn zodat we scherp kunnen 
plannen en toch aan de nieuwe IKK eisen voor 
bijvoorbeeld BKR kunnen voldoen. 
 
AVG 
In 2018 is ook de nieuwe privacy wet AVG van 
start gegaan. Dribbel moet hier ook aan 
voldoen. Er is een privacy statement opgesteld 
en gepubliceerd op onze website. Cliënten 
moeten hiermee akkoord gaan bij inschrijving. 
Diverse verwerkingsovereenkomsten zijn uit 
gegaan, bv met onze salaris administratie. 
Voorstelstukjes van medewerkers zijn 
geanonimiseerd en schriftelijke  
toestemmingen zijn verleend voor 
gepubliceerde foto’s. 
 
Personen register 
In 2018 is het personenregister 

geïntroduceerd. Iedereen die regelmatig in 
contact is met een kind centrum zoals een 
KDV of BSO, moet zijn ingeschreven in dat 
register en gekoppeld aan de betreffende 
organisatie. Dit zijn dus niet alleen 
medewerkers maar b.v. ook schoonmakers, 
muziekjuffen, sportdocenten, etc. Inschrijven 
moet met DigiD en een geldig VOG niet ouder 
dan twee maanden. Wanneer de inschrijving 
een feit is moet er nog gekoppeld worden met 
kinderopvang Dribbel. Dit gebeurd middels  
E-herkenning. Wanneer alle stappen 
doorlopen zijn is de ingeschrevene onderhevig 
aan de continu screening. Een en ander ter 
verhoging van de veiligheid in onze branch. 
 
Administratie  
Ook afgelopen jaar verzorgde B&W 
Accountancy-Adviseurs weer ons financieel 
jaarverslag en onze loonadministratie. Alle 
overige financiële zaken nam Wout 
Warmerdam voor zijn rekening. 
 
Cijfertjes  
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het van 
belang dat we goed blijven kijken naar een 
scherp (financieel) beleid zonder 
kwaliteitsverlies. Het nieuwe 
administratiesysteem KOVnet blijkt hierin een 
grote hulp.  
 
Kinderdagverblijf (KDV) 
Enkele percentages van kinderdagverblijf 
Dribbel aan de Zevenhuizerstraat. 
   2017 2018 
Totale uitgaven: 100 % 111 % 
Levensmiddelen e.d. 100 % 112 % 
Voorzieningen, huur 100 %   101 % 
Personeelskosten* 100 % 119 % 
* personeelskosten zijn voor Dribbel in zijn geheel 
Omzet    100 % 116 % 
Aantal kinderen 148 147 
Bezetting   71 % 72 % 
 
In 2018 mochten wij 48 kinderen bij KDV 
Dribbel verwelkomen en verlieten 44 kinderen 
Dribbel.  
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De meeste kinderen stapten over naar de 
basisschool omdat zij afgelopen jaar de 
bijzondere leeftijd van 4 jaar bereikten. 
Anderen verhuisden of verlieten ons vanwege 
baanverlies van ouder(s). 
 
BSO de Berkenboom 
In 2018 verwelkomden wij 27 “nieuwe” 
kinderen bij BSO De Berkenboom en verlieten 
15 kinderen deze BSO.  
 
   2017 2018 
Totale uitgaven: 100 % 106 % 
Huur e.d.  100 % 102 % 
Omzet    100 % 112 % 
Bezetting    67 %   69 % 
 
BSO de Biezbos  
In 2018 verwelkomden wij 44 “nieuwe” 
kinderen bij BSO de Biezbos en verlieten 18 
kinderen deze BSO.  
 
Peuteropvang (POV) 
In 2018 verwelkomden wij 17 “nieuwe” 
kinderen bij de peuteropvang (POV) en 
verlieten 12 kinderen de POV. 
 
Kinderopvang Dribbel hanteert 
boekhoudingen per locatie. Daarom is er één 
boekhouding voor zowel BSO de Biezbos als 
Peuteropvang Dribbel. 
   2017 2018 
Totale uitgaven: 100 % 123 % 
Huur e.d.  100 % 102 % 
Omzet    100 %   147 % 
Bezetting Biezbos   39 %   53 % 
Bezetting POV    81 %   94 % 
 
 
 
 
 
 
Personeel 
Al jaren werken we met een vast team van 
begeleidsters. Daar zijn we trots op. Het 
hechte team zorgt ook voor opvang als er een 

collega niet is vanwege vakantie en/of ziekte. 
We werken daarnaast met vaste invalkrachten 
zodat kinderen tijdens vakantieperioden en/of 
ziekte van een medewerkster bekende 
gezichten zien.  

Zoals eerder al genoemd was het een heftig 
jaar. Het jaar startte met een griepgolf onder 
het personeel, wat voor ons een uitdaging was 
om aan het vaste gezichten criterium te 
voldoen. Met hulp van collega’s van BSO en 
POV hebben we teams rond kunnen krijgen. 
Juf Kirsten heeft op persoonlijk vlak een 
ongelofelijk verdriet te verwerken gekregen, 
haar beide ouders zijn binnen een half jaar 
overleden. Dit verdriet heeft ook veel impact 
gehad op het team. Kirsten kreeg daarna te 
kampen met een hernia en is daar uiteindelijk 
in 2019 aan geopereerd. Ook andere collega’s 
hebben te maken gehad met verlies van 
familie leden. Op zulke momenten sta je als 
team als een blok achter je collega’s en dat is 
ook heel mooi om te zien. 

Op het kinderdagverblijf heeft juf Diana 
afscheid genomen, Diana is nu werkzaam op 
BSO de Berkenboom. Juf Selma heeft na bijna 
18 jaar een nieuwe uitdaging gevonden in 
haar woonplaats soest, super jammer maar 
begrijpelijk.  

Voor juf Herma was het een pittig jaar, na 16 
jaar kinderopvang bleek haar diploma niet 
meer te volstaan. Herma is een EVC traject 
gestart en hoopt deze in 2019/2020 af te 
ronden. 

Er waren gelukkig ook leuke dingen. Een 
vruchtbaar jaar zou je kunnen zeggen: juf 
Natascha is in 2018 weer moeder is geworden 
van dochter Sofie, juf Rianne kwam in maart 
terug van zwangerschapsverlof en nam zoon 
Lev gezellig mee naar Dribbel, om in 
november te melden dat ze voor de tweede 
keer moeder wordt in juni 2019,  juf Robin 
(Biezbos, POV) melde dat ze zwanger was, 
evenals José (Biezbos, POV).  
 

Sam Pietersma: “Wanneer gaan we 
chillen?” 
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Juf Wil werd 65 jaar, Liesbeth werd 50 jaar, 
deze heugelijke feiten zijn ruim gevierd. 

In verband met de wet IKK en het afscheid van 
Diana en Selma, waren we op zoek naar 
nieuwe geschikte collega’s. In maart hebben 
we juf Yvanka mogen verwelkomen. Zij is 
werkzaam op de rupsen groep en daarnaast 
ook nog pedagoog.  In oktober hebben we juf 
Esmiralda aangenomen. Ze zal de dagen van 
Selma overnemen op de vlindergroep per 
januari 2019. Detail: Esmiralda is geen 
onbekende, ze is ooit bij ons begonnen als 
stagiaire en is nu weer terug op het oude 
honk.  
Nog een oude bekende is juf Cherisa, ook ooit 
stagiair geweest bij ons en is nu bezig met 
afstuderen aan het HBO social work.  
Cherisa heeft ons in de zomervakantie 
ondersteund en blijft tot 1 okt 2019.  Juf kelly 
vulde al behoorlijk wat gaten op voor ons bij 
de guppies en krijgt per januari 2019 een mooi 
contract.  

In 2018 waren er bij Dribbel naast de directie 
een beleidsmedewerker (Monique) en twee 
stafmedewerksters: Natascha en Yvonne. 
Monique “runt” de BSO’s en Natascha en 
Yvonne houden zich bezig met planning en 
roosters.van de teams. Door onze nieuwe 
manier van werken (KOVnet) en de scholing 
van Liesbeth, is Yvonne in 2018 op woensdag 
op kantoor te vinden om zo Wout te 
ondersteunen met implementeren KOVnet en 
administratieve zaken van Liesbeth over te 
nemen. Juf Bobbie heeft Natascha vervangen 
als stafmedewerker ten tijde van haar 
zwangerschapsverlof. 

Ook leuk om te vermelden: Yvonne en Felicia 
zijn met hun partner het geregistreerd 
partnerschap aangegaan.  

 

 

 

Dag van de leidsters 
Een jaarlijks terugkerend festijn op de derde 
donderdag van september, is “de dag van de 
leidsters”.  

Alle medewerksters en stagiaires werden op 
deze dag weer in het zonnetje gezet door 
ouders en de directie. Ouders en kinderen 
maakten en versierden dit jaar prachtige 
knutsels.  
Toch is deze dag niet geheel verlopen zoals 
verwacht. De dag begon zo vrolijk maar al snel 
werden we opgeschrikt door het 
verschrikkelijke nieuws dat er een ongeluk had 
plaatsgevonden in Oss waar een STINT bij 
betrokken was. Dit had behoorlijke impact op 
de dag. We hebben ons medeleven betuigd 
aan de school en kinderopvangorganisatie. 

Feestjes 
In januari hebben we flink uitgepakt met een 
thema feest. Het personeel werd verrast met 
een etentje ener was “Ik Hou Van Holland” 
feest georganiseerd. Teams streden tegen 
elkaar onder het genot van een hapje en 
drankje om de avond af te sluiten met 
karaoke. 

 
Het winnende team 
 
Liesbeth vierde dat ze 50 jaar is geworden. Dit 
gebeurde op alle locaties en later met weer 
een thema feest: Country & Western.  
Het gehele team plus aanhang werd 
uitgenodigd om dit mee te vieren.  

 

Eva tegen Liesbeth: ”weet jij hoeveel 
kilometer ik ben?” 
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Liesbeth 50 
 
Deskundigheidsbevordering  
Jaarlijks volgen de leidsters diverse 
bijscholingen. We vinden het heel belangrijk 
om te blijven investeren in ons personeel.  We 
willen graag dat de leidsters zich blijven 
ontwikkelen.  

Alle teamleden volgden in 2018 weer de 
jaarlijkse training (kinder)EHBO en enkele 
medewerkers de cursus bedrijfshulpverlening 
(BHV). Het hanteren van de meldcode 
kindermishandeling staat jaarlijks op de 
agenda.  

 

 

Sinds 2018 heeft Dribbel een preventie 
medewerker in dienst. Deze heeft kennis van 
wet en regelgeving omtrent ARBO en verzuim. 
Voor Dribbel is dit Evelien Koelewijn. Evelien is 
hiervoor ook op training geweest.  
Ook heeft Evelien training gevolgd omtrent 
kinderen en voeding, hier heeft ze een 
workshop over gegeven binnen het team van 
de BSO’s en hebben we het voedingsbeleid 
aangepast naar aanleiding van een enquête.  
Yvonne en Liesbeth zijn drie dagen op RMT 
(Rhytmich movement training) in Nijmegen 
geweest (in het Engels) Deze training geeft 
Yvonne weer nieuwe handvatten als 
kindercoach.  
 

 Yvonne op training 

 

Diploma Yvonne 

Liesbeth is op training pedagogisch coach en 
pedagogisch coach beleidsmedewerker 
geweest en heeft deze in  november met goed 
gevolg afgerond.  
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Liesbeth en Wout zijn naar verschillende 
bijeenkomsten van de branchevereniging 
geweest. Zoals de bijeenkomst van de GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 
de Regio). Ook volgden zij training bij 
trainingsbureau Helder en Van Der Pas. De 
bijeenkomsten stonden vooral in het teken 
van de Wet IKK. 
 
In 2018 is er een scholingsplan samengesteld.  
 
Stagiaires 
Leerlingen en studenten kunnen stagelopen 
bij het kinderdagverblijf, bij de buitenschoolse 
opvang en de peuteropvang. Kinderopvang 
Dribbel is een erkende stageplaats voor de De 
Baander (school voor praktijkonderwijs), de 
MBO’s in Amersfoort en Harderwijk, de 
Hogeschool van Utrecht en Hogeschool 
Windesheim in Zwolle.  
Het opleiden van aanstaande vakgenoten 
vinden wij erg belangrijk en daar stoppen wij 
veel tijd en energie in.  
 

Voor 3e-jaars stagiaires die aan een aantal 
voorwaarden voldoen, is het mogelijk om in 
de vakanties “vlieguren” te maken. Onder 
begeleiding van een vaste pedagogisch 
medewerkster kunnen ze op deze manier 
(betaald) werkervaring opdoen.  
Dit gebeurt alleen na overleg met de 
desbetreffende oudercommissie.  
 
Inhoudelijk beleid 
De uitgangspunten van Dribbel zijn helder. 
Persoonlijk, kleinschalig en flexibel. Uiteraard 
gecombineerd met aandacht voor veiligheid 
en kwaliteit. Dit geldt voor alle locaties. Daar 
doen we geen concessies aan. Zo bespreken 
we elk jaar onze protocollen en waar nodig 
scherpen wij ze aan. Onze pedagogische visie 
fungeert daarbij als stevig fundament. Ook 
deze toetsen we jaarlijks op actualiteit.  
 
Prijzen KDV 
In overleg met de oudercommissie is de 
gemiddelde uurprijs voor het standaard 
pakket in 2018 verhoogd van € 6,99 naar € 
7,45 voor het standaard pakket. Het 4 weken 
pakket en zomer pakket zijn verhoogd naar € 
7,60 en het vakantiepakket naar € 7,75. Ons 
streven is het uurtarief wat vastgesteld wordt 
door de overheid te volgen voor het standaard 
pakket. De andere pakketten zijn daar resp. 
102% en 104% van. Deze prijs is in overleg 
met de oudercommissie tot stand gekomen. 
Naast inflatie, is de belangrijkste reden 
hiervoor: de extra personeelskosten die 
Dribbel moet maken in verband met de 
invoering van de Wet IKK. Zo moet 
bijvoorbeeld elke groep 2 of 3 vaste 
begeleiders (gezichten) hebben en er komt 
een nieuwe BKR (beroepskracht kindratio) Dit 
betekent dat contracten van vaste 
medewerkers zijn uitgebreid en nieuwe 
medewerkers nodig zijn.  
 
We zijn er trots op dat onze tarieven nog 
steeds op het bedrag kunnen houden dat 
maximaal vanuit de overheid wordt vergoed 

Juultje komt buurten op kantoor en 
meld: “later kom ik bij  jou werken!” 
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(standaardpakket). 
 

 
 
 
In 2018 werden ouders geïnformeerd over de 
nieuwe groepssamenstelling die van start gaat 
per januari 2019, daarover meer in het 
jaarverslag van 2019. 
 
Prijzen BSO’s 
In 2018 was het uur tarief voor pakket 1  
€ 6,95 Het tarief voor pakket 2 en 3 € 7,52.  
 
Pakket 1 bestaat uit opvang inclusief 
schoolvakanties en studiedagen. Pakket 2 
bestaat alleen uit opvang als er school is. Is er 
geen school dan ook geen opvang.  
De prijzen gelden voor beide BSO’s.  
Pakket 3 biedt opvang alleen in vakanties. 
 
Prijzen POV 
In overleg met de oudercommissie is het 
uurtarief voor de peuteropvang in 2018 
vastgesteld op € 7,45.  
 
Veiligheid 
Jaarlijks checken we beleidszaken en waar 
nodig werken we ze bij. Zo hebben we vorig 
jaar samen met alle medewerkers onze 
jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie 
(RIE) bijgeschaafd. Voor de kinderopvang ligt 

de RIE ter inzage op kantoor. Voor de BSO’s 
ligt de RIE ter inzage bij coördinator Monique. 
Voor de POV is deze in te zien bij José.  
Ook de oudercommissies hebben een 
exemplaar in hun archief.  
 
Onze brandmeldinstallatie kreeg weer een 
nieuw certificaat. Maandelijks test Yvonne de 
brandmelders. Zij is hiervoor gediplomeerd. 
We hielden twee ontruimings-oefeningen die 
beide soepel verliepen.  
 
De vrijwillige brandweer heeft in het kader 
BHV en ontruiming voor ons team, het KDV 
gebruikt als oefenlocatie. Dat was een 
indrukwekkende ervaring met alle rook die uit 
het gebouw kwam..  
 

 
 
Klachten 
Dribbel is aangesloten bij de landelijke 
geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Ook het Klachtenloket 
Kinderopvang is bij de Geschillencommissie 
aangesloten.  
 
Vanzelfsprekend doet het Dribbelteam er alles 
aan om de opvang van uw kind(eren) zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. 
Desondanks is het mogelijk dat de opvang niet 
aansluit bij uw wensen. Wat zijn de rollen van 
de mentor, directie en klachtencommissie?  
 
Rol mentor  

M
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Dribbel prefereert de volgende stappen: 
mocht u een klacht of opmerking hebben, 
neem dan contact op met de mentor van uw 
kind. Kleine klachten en opmerkingen kunt u 
direct bespreken. Is uw klacht of opmerking 
wat uitgebreider, dan maakt de mentor een 
aparte afspraak met u.  
 
De mentor maakt uiterlijk binnen een week 
een afspraak met u om de klacht of opmerking 
met u te bespreken. Zij zal samen met u naar 
een passende oplossing zoeken. Wij hechten 
groot belang aan goed contact met 
ouders/verzorgers. Alleen door met u in 
gesprek te blijven, kunnen wij ervoor zorgen 
dat wij een goed team blijven dat garant staat 
voor een veilige en liefdevolle verzorging en 
opvang van uw kind(eren).  
 
Rol directie  
Is er in het gesprek met de mentor geen 
passende oplossing gevonden, dan wordt de 
directie ingeschakeld.  
De directie neemt zo snel mogelijk contact 
met u op om een afspraak te maken om de 
mogelijkheden te bespreken. Dit gebeurt 
uiterlijk binnen één week.  
 
Rol klachtencommissie  
Het kan gebeuren dat u er samen met de 
directie ook niet uitkomt. Hiervoor heeft 
Dribbel een klachtencommissie in het leven 
geroepen. U dient uw klacht schriftelijk bij 
deze klachtencommissie in.  
 
Deze klachtencommissie bestaat uit drie 
onafhankelijke personen en is onderdeel van 
de oudercommissie. De commissie ziet er op 
toe dat de klacht op een juiste manier in 
behandeling is genomen en probeert te 
bemiddelen om tot een goede oplossing te 
komen. Na alle belanghebbenden gehoord te 
hebben, adviseert de klachtencommissie de 
directie van Dribbel over een mogelijke 
oplossing. Binnen veertien dagen kunt u het 
advies tegemoet zien. 
 

 
 
Rol Geschillencommissie  
Mocht ook de klachtencommissie niet tot een 
bevredigende oplossing of advies gekomen 
zijn, dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen.  
Bij het Klachtenloket, dat verbonden is aan de 
Geschillencommissie, wordt eerst geprobeerd 
de klacht op te lossen door het geven van 
informatie, advies, bemiddeling of mediation.  
U kunt een klacht indienen bij de 
Geschillencommissie als:  
 Dribbel niet binnen 6 weken heeft 

gereageerd op de schriftelijke klacht bij de 
klachtencommissie van Dribbel. 

 U en Dribbel het niet binnen 6 weken eens 
zijn geworden over de afhandeling van de 
klacht. 

 
De Geschillencommissie doet binnen 6 
maanden een uitspraak. De uitspraak is 
bindend voor u, voor onze oudercommissies 
en voor Dribbel. 
 
Ontvangen klachten 
In 2018 ontvingen de oudercommissies, de 
directie of de geschillencommissie geen 
klachten. Dat gold voor alle locaties. Daar zijn 
we erg blij mee. Wij blijven alert. Zien we iets 
over het hoofd? Laat het ons vooral weten.  
 
Het protocol klachtenprocedure staat ook op 
de website van Dribbel. 
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GGD inspectie 
Op alle locaties van Dribbel kwam de GGD 
inspecteren. Een inspectie is altijd 
onaangekondigd. De GGD controleert jaarlijks 
of we voldoen aan de wettelijke veiligheids- 
en kwaliteitseisen die gelden binnen de 
kinderopvang. Bijvoorbeeld: 
 hoe zijn de risico’s in kaart gebracht?  
 hoe stellen wij onze risico inventarisatie 

op?  
 zijn alle medewerksters ingeschreven in 

het personenregister kinderopvang en 
gekoppeld aan kinderopvang Dribbel 

 hebben we een oudercommissie en een 
klachtenregeling?  

 hoe verloopt de communicatie bij Dribbel?  
 zijn alle leidsters gediplomeerd?  
 gaan wij pedagogisch om met de kinderen 

die bij ons verblijven?  
 klopt de leidster -kind ratio? 
 
Alle items die belangrijk zijn binnen een 
kinderopvangorganisatie bekeek de GGD 
kritisch.  
 
De resultaten van de verschillende inspecties 
leest u bij het verslag van de desbetreffende 
locatie. Deze kunt u ook vinden op het 
internet via de LRK/p nummers. 
 
Rol en functie oudercommissies 
Elke afdeling van Dribbel heeft een eigen 
oudercommissie. De oudercommissie 
vertegenwoordigt de ouders en ondersteunt 
de directie bij het toetsen van beleid.  
De oudercommissie speelt een belangrijke rol 
in de klachtafhandeling en helpt bij allerlei 
feestelijke activiteiten. 
 

De doelstellingen van de oudercommissie zijn 
het: 
 vertegenwoordigen van de ouders naar het 

kinderdagverblijf toe 
 behartigen van de belangen van kinderen 

en hun ouders 
 fungeren als platform voor het bespreken 

van signalen van ouders, over de kwaliteit 
van de dienstverlening van het 
kinderdagverblijf 

 beleggen van ouderavonden in 
samenwerking en/of overleg met de 
leidster(s) 

 bieden van ondersteuning bij feesten 
 
De oudercommissies heeft ook adviesrecht. Zo 
geven de oudercommissies advies over: 
 de uitvoering van het kwaliteitsbeleid 
 het pedagogisch beleid (zoals kwaliteit 

personeel en groepsbezetting) 
 het algemeen beleid (denk aan opvoeding, 

gezondheid, veiligheid, openingstijden) 
 vaststellen en wijzigen klachtenregeling  
 de tarieven 
 
Doel is te bespreken wat er beter kan en hoe 
ouders bij de verbeteringen te betrekken.  
Daarnaast zijn de kinderopvangorganisaties 
verplicht de uitkomsten van de GGD inspectie 
ook met de oudercommissies te bespreken. 
Binnen Dribbel vinden wij het normaal dat we 
dit soort zaken met de verschillende 
oudercommissies bespreken. Openheid is een 
belangrijke basishouding bij Dribbel.  
 
De reglementen van de diverse 
oudercommissies staan ook op de website van 
Dribbel. 
 

Nikki: “als ik rondjes draai word ik 
helemaal wiezellig.” (duizelig) 
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PR en communicatie 
Wij vinden het belangrijk ouders op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen binnen 
Dribbel. Daarom hebben alle afdelingen 
binnen Dribbel een nieuwsbrief.  
  
Kinderdagopvang  
 
GGD inspectie dagopvang 
Op 21 juni kwam de GGD inspecteren. Alles 
was prima in orde. De rapporten zijn 
gecommuniceerd naar de oudercommissies 
(OC’s) . Uiteraard is het rapport ook op de 
website van Dribbel te vinden en ligt er een 
exemplaar ter inzage in de hal.  
 

 
 

Investeringen 
In 2018 waren er geen grote investeringen aan 
het gebouw of de omgeving daarvan. Wel zijn 
er naar aanleiding van de invoering van 
KOVnet voor alle groepen en BSO’s i-Pads 
aangeschaft. En is het kantoor opnieuw 
gemeubileerd en opgefrist.  
Thema-avonden voor ouders, bijscholing voor 
leidsters en activiteiten voor kinderen waren 
er natuurlijk ook. Dat zijn voor ons ook 
belangrijke investeringen.  
 
Activiteiten voor kinderen  
Ook dit jaar kwamen medewerkers van de 
bibliotheek in februari op bezoek om ons voor 
te lezen. Dat was, zoals elke keer, weer een 
groot succes.  
 
Daarnaast werkten we ook met thema’s aan 
de hand van het voorschoolse educatie 
programma Puk. Een programma dat kinderen 
speelse en uitdagende activiteiten aanbiedt.  
Denk aan thema’s als: “oef wat is het warm”, 
“hoera het regent” of “groot en klein”. 
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Het carnaval is elk jaar weer een succes. Elk 
kind mag dan verkleed naar Dribbel komen.  
Het hoogtepunt van het carnavalsfeest was 
het lopen van de polonaise. Onder luid gejubel 
en gezang liepen de kinderen uitbundig mee.  
 
Ook in 2018 kwam Rose Yoga les geven. 
Bewegen is gezond en goed voor de 
hersenactiviteit. 
 
Natuurlijk was er ook aandacht voor de 
andere feestdagen. Zo werd Pasen 
traditioneel ingeluid met het zoeken naar 
eieren en aten kinderen en leidsters van een 
heerlijke paaslunch.  
 
Leerlingen van de praktijkopleiding ‘De 
Baander’, kwamen op bezoek met dieren. Het 
was geweldig. Wat een groot konijn hadden ze 
mee!! 
 

 
 
Tijdens Sint Maarten brachten we wederom 
een bezoek aan Leo's oord met mooie zelf 
gemaakte lampionnen. De bewoners vonden 
de liedjes en zelfgemaakte lampionnen 
prachtig.  
 

Met sinterklaas kwamen er twee (beetje 
gekke en drukke) pieten langs met een zak 
met cadeautjes. Samen zetten ze heel Dribbel 
op z’n kop. De kinderen wisten het niet maar 
de Pieten waren juf Diana en juf Judith van de 
BSO. Het was hilarisch en er werd flink 
gelachen. Een nieuwe traditie is geboren.  
  

 
 
Activiteiten ouders 
Ook in 2018 kwam de kapper weer regelmatig 
langs, evenals de fotograaf. Deze was weer 
drie dagen aanwezig om alle kinderen mooi op 
de foto te zetten.  
 
Ouders werden betrokken bij de activiteiten 
die we voor de kinderen organiseerden. Vaak 
gingen ouders ook mee. Dat was erg gezellig.   
Denk aan de aanwezigheid van ouders bij 
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. 
Wegens succes geprolongeerd: de derde 
editie van het Dribbel Valentijns Diner! 
Ouders konden weer genieten van een 
speciaal samengesteld menu tegen een sterk 
gereduceerde prijs. Dit keer kon er romantisch 
gedineerd worden bij restaurant “Bij Bart” in 
Hoogland. Het was alweer een groot succes! 
 
We verzorgden vorig jaar twee thema-
avonden voor ouders van alle locaties . De 
onderwerpen waren” Ruimte voor jongens” 
en “Veranderen van gedrag.” Beide avonden 
waren interessant. Door het organiseren van 
dit soort avonden ondersteunen we ouders 
graag in de opvoeding van hun kind(eren). Na 
afloop bleven ouders nog gezellig napraten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje.  
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Oudercommissie (OC) KDV  
In 2018 waren er wijzigingen binnen de OC. 
Irene Hehenkamp, Marlous Noordzij en Chris 
Welling namen afscheid. Het voorzitterschap 
van Chris werd overgenomen door Erwin 
Pietersma. In 2018 hebben we ook een nieuw 
lid mogen verwelkomen, René Oosterhof, 
papa van Xavier en Ziva. 
 
Klachtencommissie OC 
De klachtencommissie bestond in 2018 uit de 
volgende personen: Erwin Pietersma, Marlous 
Noordzij en Stefan Kouwenberg. 
Zoals eerder vermeld zijn er bij zowel de 
directie, de klachtencommissie en de 
geschillencommissie in 2018 geen klachten 
gemeld. 
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Buitenschoolse opvang (BSO)  
(input Monique Oosterbeek) 
 
Kinderopvang Dribbel heeft op twee locaties 
een BSO. BSO de Berkenboom in De 
Berkenschool en BSO de Biezbos in 
basisschool De Biezen.  
 

 
 
GGD inspectie  
Een inspectie is altijd onaangekondigd. De 
GGD controleert of we voldoen aan de 
wettelijke veiligheid en kwaliteitseisen die 
gelden binnen de kinderopvang.  
BSO de Berkenboom kreeg op 3 augustus 
inspectie van de GGD. Het rapport was prima. 
De Berkenboom voldeed op alle punten.  
 
Bij BSO de Biezbos kwam de GGD op 20 
november een inspectie uitvoeren. Ook deze 
inspectie was goed.  
 
De inspectierapporten deelden we direct met 
de oudercommissies en het team. De 
uitkomsten staan ook altijd op de agenda van 
de verschillende overleggen bij Dribbel. De 
inspectierapporten zijn ook op onze website 
te vinden. 
 
Investeringen BSO’s 
Bij beide BSO’s zijn geen grote investeringen 
gedaan, behalve speelgoed en investeren in 
leuke uitjes was alles nog in orde. 
 
 

Activiteiten voor kinderen 
Door de training “Ruimte voor jongens” die de 
leidsters hebben gevolgd, besloten we met 
“Sportivate” in zee te gaan. De “sportjongens” 
noemen we ze. Door lekker veel te bewegen 
op een plezierige manier ontwikkelen 
kinderen allerlei vaardigheden. Jongens die 
veel ervaring hebben met kinderen in de 
basisschoolleeftijd verzorgen deze activiteiten. 
Dat geeft een andere dynamiek. Uiteraard zijn 
onze leidsters er altijd bij en staan deze 
jongens, als ze een sportles komen geven, 
boventallig op een groep. In 2018 bestond ook 
de mogelijkheid om deze jongens in te huren 
als een pedagogisch medeweker. De jongens 
beschikken over het juiste diploma voor de 
BSO en zijn allen ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang en zijn 
gekoppeld aan ons bedrijf. In 2018 hebben we 
aardig “gebruik” gemaakt van deze service. 
 
De BSO’s ondernamen veel activiteiten samen. 
In de diverse vakanties doen we altijd wat 
extra’s, zo ook in 2018.  
Wij zijn geabonneerd op het programma 
“Doen Kids” en daaruit kwam de activiteiten:  
 Missie space met als knallende afsluiter: 

“maak je eigen raket”. 
 Hip Holland Hip  thema afsluiting: Oud 

Hollandse spelletjes dag” 
 Lekker kokkerellen  Taart – bak – 

wedstrijd Berkenboom vs Biezbos met als 
afsluiting van het thema  “pizza maken” 

 Griezelig gezellig  thema afsluiting: 
“Griezelfeestje” 

 Proefjes 
Daarnaast deden we ook nog het 
Valentijnsdiner voor kinderen met ’s avonds 
verstoppertje in de school en spelletjes in de 
gymzaal 
We hadden het Kerstontbijt, de jaarafsluiting 
met zelfgemaakte bubbels en appelflappen en 
allerlei workshops zoals: 
 Theaterles door Rose 
 Bootcamp 
 Sportivate 
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Er waren uitjes: 
 Spoorwegmuseum 
 Bioscoop (2 x) 
 Struintuin (meerdere keren) 
 Nemo 
 Dierenpark Amersfoort 
 Laserloods Amersfoort  Escape room en 

reactiearena 
 
Team 
We mochten Linda (Berkenboom)en Tessa 
(Biezbos)verwelkomen maar tegelijkertijd 
mochten we na één maand alweer afscheid 
nemen van Linda en aan het eind van het jaar 
helaas ook van Tessa.  
Daphne en Floor gestart als invalkracht bij 
beide Bso’s 
Liesbeth is 50 jaar geworden! Dat is flink 
gevierd met muziek, ‘n springkussen en wat 
lekkers. 
2018 bleek ook een vruchtbaar jaar: Robin en 
José, alle twee zwanger. 
De dag van de leidsters is natuurlijk ook weer 
gevierd al was het niet zo vrolijk dan anders. 
Dat kwam natuurlijk door het tragische 
ongeval met een Stint in Oss. 
 
Algemene bijzonderheden 
 Vanaf februari is BSO de Biezbos ook 

geopend op woensdag 
 14 maart werd er voor het eerst gestaakt 

door scholen, de BSO’s gingen open. 
 Avondvierdaagse met BSO’s 
 Sportivate geeft ons sportles en vervangt bij 

ziekte en vakanties 
 Thema “een andere kijk op gedrag” 
 EHBO herhaling 
 Training “ruimte voor jongens” 
 “Kijk op voeding’’ gegeven door collega 

Evelien die een training heeft gevolgd over 
voeding en kinderen. 

 
 
Activiteiten met ouders  

De derde editie van het Valentijnsdiner voor 
ouders was weer een groot succes. Opvang 
voor de kinderen was geregeld.  
In 2018 waren er twee Workshops voor 
ouders:  “Ruimte voor jongens” en “Andere 
kijk op gedrag”. Na afloop was er tijd om  na 
te praten onder het genot van een hapje en 
drankje 
 
Stint 
In september werden wij opgeschrikt doordat 
er een ongeluk met een Stint was gebeurd. 
Ongelofelijk verdrietig voor alle betrokkenen. 
Na eerst nog op de weg te mogen, was er later 
een algeheel Stint verbod van kracht. Om dit 
op te vangen zijn we de kinderen lopend gaan 
ophalen met hulp van collega’s van beide 
BSO’s. In 2018 is onze Stint opgehaald. Zoals 
het er nu uitziet komt die in 2019 weer terug 
in een aangepaste en veiliger vorm. Veiligheid 
voor alles. 
 

 
Thema gekke foto’s maken. 
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Ook liepen we weer mee met de avond 
vierdaagse! 
 
 

 
 
Oudercommissies beide bso’s  
De oudercommissies van BSO de Berkenboom 
en BSO de Biezen vergaderden eens in de acht 
weken gezamenlijk. Wout en coördinator 
Monique woonden afwisselend deze 
vergaderingen vanuit het team bij.  
In 2018 nam Erwin Snijder afscheid als OC lid.  
In 2018 nam Marlous Noordzij plaats in de OC 
de Berkenboom.  

Klachtencommissie 
De klachtencommissie van de KDV nam in 
2018 ook de honneurs waar voor beide BSO’s. 
Zoals eerder aangegeven waren er zowel bij 
de directie, als bij de oudercommissies, als bij 
de geschillencommissie in 2017 geen klachten 
gemeld. 
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Peuteropvang (POV)  
(input josé van de Wolfshaar) 
 
GGD inspectie 
Op 29-11-18 kwam de GGD de POV 
inspecteren. Deze inspectie was prima in orde. 
De POV voldeed op alle punten. 
  
Investeringen 
Grote investeringen voor de POV waren 
afgelopen jaar niet nodig.  
 
Ook op de peuteropvang werken we met het 
voorschoolse educatie programma Puk 
waardoor kinderen spelenderwijs met allerlei 
thema’s in aanraking komen. De benodigde 
zaken hiervoor, zoals bepaald speelgoed, 
werden natuurlijk wel aangeschaft.  
 
De POV is ten opzichte van 2017 een flink stuk 
gegroeid. Dagelijks zijn er 14 tot 16 kinderen 
aanwezig en er ontstonden wachtlijsten. De 
vrijdag is erg populair. Leuk is dat ouders ons 
bellen om hun kinderen aan te melden en 
regelmatig aangeven geen rondleiding te 
hoeven omdat ze vertrouwen in ons hebben. 
We zijn trots op het feit dat de mond tot 
mond reclame uitstekend heeft gewerkt.  
 

 
 
Activiteiten voor kinderen 
Iedere dag probeerden wij er een feestje van 
te maken. Wij vinden het erg belangrijk om 
naast de binnenactiviteiten erop uit te gaan 

en de wereld groter te maken voor de 
peuters. 
 
José: 
Wat was het weer een gezellig en leuk jaar. 
Wij hebben de eerste maand genoten van de 
sneeuw, er was op de Molenweg in Hoogland 
een plas met ijs bevroren, dus zijn we met de 
peuters daar gaan “glijden”.  
In februari hebben wij weer fanatiek met z’n 
allen carnaval gevierd. Polonaise door de 
gangen van de school, elke dag verkleed en op 
school hebben wij meegedaan met 
kindercarnaval. Ook zijn wij Valentijnsdag niet 
vergeten. Alle kinderen hadden een mooie 
knutsel gemaakt en konden deze op de post 
doen voor de papa’s en mama’s door middel 
van een kusje. Enthousiaste reacties toen de 
post ook echt thuis op de deurmat verscheen. 
In maart werden de eerste lammetjes weer 
geboren. De peuters zijn druk geweest met 
alle baby-diertjes en hebben wij in de buurt de 
kinderboerderij bezocht. In april konden voor 
het eerst de jassen weer uit buiten. Zo ook in 
mei, juni en juli. Wat hadden wij een prachtige 
voorzomer. De peuters genoten er echt van. 
Wij hadden een nieuwe watertafel gekregen. 
Daar werd fanatiek gebruik van gemaakt. Wij 
gingen regelmatig naar de waterpomp 
speeltuin en binnen werden de mooiste zomer 
knutsel werkjes gemaakt. Ook hadden wij dit 
jaar weer de muziek juf elke twee weken op 
bezoek. De kinderen kijken echt uit naar haar 
les.  
In juni had Robin het leuke nieuws dat zij en 
haar vriend Nick hun eerste kindje in februari 
2019 verwachten. De kinderen waren erg 
bezig met de baby in Robin haar buik.  
In november hebben wij Sint Maarten mee 
gelopen met school en mochten wij 
deelnemen aan het nationaal schoolontbijt. 
Samen met de kleuters gingen wij met z’n 
allen ontbijten op school.  
In december was er het sinterklaasfeest. Alle 
kinderen waren van harte welkom om het 
feestje mee te vieren. Er was een grote 
opkomst. Gelukkig had Sinterklaas voor 
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iedereen een cadeautje meegebracht. De 
peuters hadden een dansje ingestudeerd. Het 
ging echt heel goed, ook de generale. Maar 
toen Sinterklaas eenmaal kwam kijken waren 
het toch vooral de juffen die nog fanatiek het 
dansje deden. 😉  
Wij hebben het jaar afgesloten met het 
kerstontbijt. Ook hier waren alle kinderen 
welkom. Het is altijd weer ontzettend leuk om 
te zien dat de ouders hier zo’n werk van 
maken. Er waren weer de mooiste creaties en 
de kinderen hebben er heerlijk van gegeten. 
Ook was het afscheidsfeestje van Robin. Zij is 
inmiddels bevallen van een gezonde zoon: 
Loek. 
Robin was werkzaam op dinsdag en 
donderdag. Evelien heeft haar dagen 
overgenomen. Evelien was ook werkzaam op 
vrijdag bij ons. Deze ochtend doet Hester nu 
samen met Judith. Judith heeft in 2017 bij ons 
stage gelopen en is inmiddels afgestudeerd. 
We krijgen in de ochtenden hulp van onze 
enthousiaste stagiaire Malissa. 
 
Prietpraat 
Leuke uitspraken van de kinderen: 
Robin is verkouden en haar oren zitten dicht. 
Daardoor verstaat ze de kinderen niet goed 
maar ook zichzelf niet waardoor ze “iets” 
harder praat. Zegt Maeby geïrriteerd; “joh, je 
hoeft niet zo te schreeuwen hoor!” 
 

 
 
José verteld de kinderen dat zij ook een baby 
in haar buik heeft. De baby komt wanneer alle 

vogels een ei gaan leggen. “Oh”, zegt Pop, 
“dan krijg jij zeker een kuikentje!” 
 
Wij hebben een nieuw jongetje op de groep, 
Mees. Maar er is die dag ook nog een andere 
Mees en Maeson. De nieuwe Mees begrijpt er 
niks van. Na meerdere keren uitleggen haalt 
hij maar verward zijn schouders op en zegt: 
”school is gek”. 
 
Oudercommissie POV 
De POV heeft nu een eigen oudercommissie 
en vergadert niet meer samen met de OC van 
de Biezbos. Liesbeth en José waren hier 
afwisselend bij aanwezig. De vergaderingen 
vonden eens in de 10 a 12 weken  plaats Ook 
is er in de oudercommissie het één en ander 
veranderd. Susanna Wallet en Mariska Pot 
hebben afscheid genomen. Hun beider 
dochters zijn vier jaar geworden. Zij hebben 
het stokje doorgegeven aan Kitty van Dungen 
en Gertina Bosch.  
. 

 
 
Klachtencommissie 
Zoals eerder aangegeven waren er zowel bij 
de directie, als bij de oudercommissies, als bij 
de geschillencommissie in 2018 geen klachten 
gemeld. 
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Tot slot  
We zijn trots op onze medewerkers en de fijne 
samenwerking met de basisscholen: De 
Berkenschool en De Biezen. We prijzen ons 
gelukkig met de steun en goede adviezen van 
onze oudercommissies. En we zijn blij met u 
als ouder, u schenkt ons het vertrouwen en 
steunt ons in persoonlijke maar ook zakelijke 
beslissingen.  
 
We zijn een stabiele en financieel gezonde 
organisatie. We blijven er hard aan trekken 
om dat zo te houden. Het waarborgen van 
kwaliteit blijft een continu aandachtspunt. De 
Wet IKK, die in 2018 is ingegaan, speelt daarin 
een grote rol. Het is een wet met positieve, 
maar ook onpraktische zaken. Voor ons de 
uitdaging om hier een weg in te vinden.  
 

 
 
 


